
 استرشادي المتحان  الثاني نموذجال

 مادة الدراسات االجتماعية للصف الرابع االبتدائي

 

 الورقة األولي

 :جب عن األسئلةوأالحظ الخريطة المقابلة  )أ(:1س

 .... ................ إلى ( 1يشير رقم ) -1

 ... ................. على ( 2يشير رقم ) -2

 .............على بحيرة....( 3يشير رقم ) -3

 ................ محافظةعلى ( 4يشير رقم ) -4

 

 واالختالف بين الشبهحدد أوجه  )ب(

 المصادر الثانوية المصادر األولية و -                            

 المصادر الثانوية المصادر األولية من حيث

  الشبه

   االختالف

 

 :) جـ ( اكتب ما تشير إليه العبارة 

" إحدى المبادرات التي تهتم بصحة المواطن واستهدفت الكشف المبكر عن اإلصابة ببعض األمراض " 

.............................................................................................................................. 

 

 :) أ ( أمامك صورتين تأملهما جيداً ثم أجب  :2س

                         (1)                                              (2) 

  

 

 

 

 
 

 . ........................... تلوث الصورة ) أ ( تعبر عن -1

 . .........................تلوث الصورة ) ب ( تعبر عن  -2

 ( هالترفي -األسود  -التعليم    -بيض ) األ      ) ب ( اكمل الجمل التالية من بنك الكلمات  :

 . ....................ستعمار هو اللون لون في علم مصر يدل على ما تعرضت له من ظلم في فترات اال -1

 .......... ........... و حقوق الطفل على حقه في المشاركة والرعاية  اتفاقيةتنص  -2

 ؟ ايومي   ألهمية معرفتك ألحوال الطقس احدد سبب  ( جـ)
.................................................................................................................. 
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 الورقة الثانية

 

 :الثالث السؤال

 : اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة وكلمة ) خطأ( أمام العبارة غير الصحيحة )أ( 

 ( )   .لوالما والجهد الوقت من المزيد اإللكترونية الخدمات توفر -1

 ( )     على مر التاريخ. ااتخذ علم مصر شكل واحد   -2

 ( )    . نشرها قبل المعلومات دقة تحري علينا يجب  -3

 ( )  االقتصاد المصري. زدهاراعد االهتمام بالحرف اليدوية على يسا -4

 ( )     واجبات تؤديها. اعليك أيض  و حقوق لك -5

 اء الغربية؟)ب( اكتب تفسيراً لوجود الزراعة في الصحر

............................................................................................................................................... 

 

 ضع خًطا تحت اإلجابة الصحيحة فيما بين القوسين: السؤال الرابع 

 . ................إلى محافظة  إذا أردت زيارة معظم الوزارات فعليك التوجه -1

 (  الفيوم  –اإلسكندرية  –القاهرة  –اإلسماعيلية )

 . ................ نحو تتجه فإنك مطروح مرسى مدينة إلى السفر وتريد  بورسعيد محافظة سكان من أنك تخيل -2

 (الغرب – الشرق -الجنوب -الشمال) 

 . ................ اللون تختار فإنك الخريطة على قارون بحيرة تلوين أردت إذا  -3

 ( األصفر -األزرق -األخضر – البني )     

 راف في استخدامه ................ .سنتيجة اإل نفاذللالذى يتعرض  الطبيعيالمورد  -4

 (  البترول  –الهواء  –الشمس  –المياه ) 

  ................ .في محافظة القاهرة هي  باسمهاالحرفة التي يوجد شارع  -5

 (السجاد –لزجاج ا –الخيامية  –النسيج )

 ................ .:  أطلقت الدولة المصرية مبادرة لحماية البيئة والحفاظ على الموارد هي مبادرة -6

 ( صحة مليون 100 –التنمية االقتصادية  –اتحضر للمستقبل  –اتحضر لألخضر )

 ؟لتطوير بعض الخدمات في محافظتك :اً واحدً  ا)ب( اكتب مقترحً 

............................................................................................................................................... 

 

 مع اطيب التمنيات بالتوفيق األسئلةانتهت 
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